
GEZINSKERK
Wanneer, hoe laat en waar?

Zondag 29 september - ‘Abraham en Sara 
gaan op weg’
Parochiecentrum Dongen (10.00 uur)

Zondag 20 oktober - ‘Zacheüs zoekt Jezus’
Parochiecentrum Rijen (10.00 uur)

Zondag 10 november – ‘Het mosterdzaadje’ 
Parochiecentrum Dongen (10.00 uur)

Dinsdag 24 december - ‘Familiekerstviering’ 
Maria Magdalenakerk, Rijen (17.00 uur) 
Laurentiuskerk, Dongen (17.00 uur)  
Heilige Annakerk, Molenschot (19.00 uur)

Zondag 26 januari - ‘Mozes vlucht door het 
water’
Parochiecentrum Dongen (10.00 uur)

Zondag 16 februari - ‘Jezus in de woestijn’
Parochiecentrum Rijen (10.00 uur)

Zondag 15 maart - ‘Jezus ziet een arme 
weduwe’
Parochiecentrum Dongen (10.00 uur)

Zondag 5 april - ‘Palmzondag’
Parochiecentrum Rijen (10.00 uur) 
Parochiecentrum Dongen (10.30 uur)

Zaterdag 11 april - ‘Familiepaasviering’
Maria Magdalenakerk, Rijen (17.00 uur) en 
Laurentiuskerk, Dongen (17.00 uur)

Zondag 14 juni – ‘Zomerse afsluiting’
Dongen (10.00 uur)

GEZINSKERK
Contact

Dongen en Klein Dongen-Vaart:
E-mail: gezinskerk@parochiedongen.nl
Telefoon: 0162 312 561

Rijen, Hulten, Molenschot:
E-mail: gezinskerk@parochieheiligegeest.nl
Telefoon: 0161 222 833

Kijk ook op onze parochiepagina in het week-
blad of bezoek onze websites en facebook 
pagina Gezinskerk in Rijen en Dongen. 
Daar vindt u meer informatie. 

www.parochiedongen.nl
www.parochieheiligegeest.nl  
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Op reis!
Ga je mee?

Voor gezinnen met jonge kinderen
(4 - 12 jaar)

10 bijeenkomsten  
september 2019 - juni 2020

Augustus 2019



GEZINSKERK
Ontmoeting Verdieping Beleving 

Bijbelse verhalen

spel
verwondering

gesprek
stilte

Jong en oud.

Samen binnenstappen in 
een Bijbels verhaal.

Op een speelse manier wordt 
het verhaal verteld.

Vragend en verwonderend 
luisteren en kijken.

Sprekend of in stilte ontdekken.

Ieder op eigen wijze.

Vertrouwd raken met het geheim van 
ons leven: 

‘God met mensen’

 

GEZINSKERK
Ontmoeting Verdieping Beleving 

Op reis!

Dit seizoen gaan we op reis. In iedere 
bijeenkomst en viering zetten we een stap. 
Kinderen verzamelen zo een heel voetspoor 
bij elkaar. 

Abraham en Sara gaan op weg.
Zacheüs zoekt Jezus.
De parabel van het mosterdzaadje.

Kerstmis

Mozes vlucht door het water.
Jezus in de woestijn.
Een arme weduwe gaat naar de tempel.

Palmzondag
Pasen

Zomerse afsluiting
 

GEZINSKERK
Ontmoeting Verdieping Beleving 

Ga je mee?

Kom eens zien en beleef het mee. 

We komen om 10.00 uur in het parochie-
centrum bij elkaar. We maken een kring en 
steken een kaars aan. Dan zijn we klaar voor 
het verhaal. 
We sluiten samen af met drinken en iets 
lekkers erbij. Rond 11.30 uur nemen we 
afscheid van elkaar. 

Gezinnen met kinderen in de basisschool-
leeftijd zijn van harte welkom. Neem gerust 
grote en kleine vrienden en vriendinnen 
mee. 

Laat je weten of je komt?

Met Kerstmis en Pasen zijn er feestelijke 
familievieringen in de kerk. 
Op Palmzondag trekken we met palmpaas-
stokken naar de kerk. 


